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Εναρκτήρια Συνεδρίαση 
Προεδρείο: Αλ.Καχριµάνης, Νοµάρχης Ιωαννίνων, ∆.Ρόκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

Κ.Τζαφέας, ∆ήµαρχος Μετσόβου 
 

Καθηγητής ∆ηµήτρης Ρόκος 
Υπεύθυνος του Συνεδρίου 

Αγαπητοί συµπατριώτες, κύριε εκπρόσωπε της 8ης Μεραρχίας -τα λέω χωρίς πρωτόκολλο- 
κύριοι εκπρόσωποι των κοµµάτων, της ∆ΟΕ, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Μετσοβιτών 
Αθήνας, κύριοι συνάδελφοι σας καλωσορίζουµε στο 5ο ∆ιεπιστηµονικό ∆ιαπανεπιστηµιακό 
Συνέδριο του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π., το οποίο 
κάνουµε στην πατρίδα των Ιδρυτών και µεγάλων Ευεργετών του Πολυτεχνείου µας. 
Έχουµε τη χαρά να είναι σήµερα µαζί µας και ο Πρύτανης, ο οποίος θα κηρύξει την έναρξη 
των εργασιών του. Θέλω να πω δυο λόγια γιατί µε πολύ µεγάλη χαρά βλέπω σήµερα 
πολλούς πατριώτες που συνήθως δεν ερχόταν εδώ, γιατί συνήθως νόµιζαν ότι τα συνέδρια 
αυτά αφορούν µόνο τους πανεπιστηµιακούς. Κι αυτό, παρ’ όλο που το πρώτο Συνέδριο που 
κάναµε ήταν "Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο. Επιστρέφοντας ένα µέρος 
του χρέους στην πατρίδα των Ιδρυτών και µεγάλων Ευεργετών του". Ήρθε, µόλις και ο 
Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, καλωσορίσατε. 
Το 2ο Συνέδριό µας ήταν "Τεχνολογία, Πολιτισµός και Αποκέντρωση", το 3ο Συνέδριο ήταν 
"Η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών", το 4ο ήταν "Η Ολοκληρωµένη 
Ανάπτυξη της Ηπείρου" και το 5ο 

που αρχίζει σήµερα, σε µια πολύ κρίσιµη περίοδο για τα 
θέµατα των πανεπιστηµίων και της παιδείας γενικότερα, αφορά στο σήµερα και το αύριο 
της παιδείας, της έρευνας  και της τεχνολογίας. 
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κατάφερε να κάνει, µε τη βοήθεια του πρώην ∆ηµάρχου 
Μετσόβου και νυν Νοµάρχη Ιωαννίνων, του νυν ∆ηµάρχου Μετσόβου, του προέδρου επί 
πολλά έτη του Συλλόγου Μετσοβιτών Αθήνας Ηλία Ζούβια, ο οποίος είναι και 
Αντιπρόεδρος του Ιδρύµατος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π., του Αποστόλη Μπίσα 
Προέδρου του Συλλόγου Μετσοβιτών Αθήνας και πολλών συναδέλφων απ’ το 
Πολυτεχνείο, αυτό το κόσµηµα όπως λένε του Μετσόβου, που είναι δίπλα ακριβώς από το 
Κέντρο Υγείας, το οποίο πασχίζουµε να γίνει ζωντανή κυψέλη και αποκεντρωµένος πόλος 
παιδείας, έρευνας και πολιτισµού, στην πατρίδα των Ιδρυτών και µεγάλων Ευεργετών του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 
Σας καλωσορίζω λοιπόν στο Συνέδριό µας αυτό, το οποίο θα έχει την εξής λειτουργία. 
Επειδή εγκρίθηκαν απ’ την Επιστηµονική Επιτροπή πολλές εργασίες, θα γίνουν 
παράλληλες συνεδριάσεις εδώ, στην αίθουσα Ζυγός, απ’ αύριο το πρωί ως το Σάββατο το 
βράδυ και στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο, στη µεγάλη αίθουσα του 
ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. που είναι δίπλα απ’ το Κέντρο Υγείας. Στους φακέλους σας θα 
βρείτε όλοι χάρτη για να φθάσετε εκεί. Θα υπάρξει πούλµαν το οποίο θα µας ανεβάζει και 
θα µας κατεβάζει κάθε πρωί κ.λ.π. Γι’ αυτό θα υπάρξουν ανακοινώσεις αργότερα. Θα ήθελα 
να τελειώσω την εναρκτήρια αυτή προσφώνηση τονίζοντας, ότι οφείλουµε για πολλοστή 
φορά θερµότατες ευχαριστίες στον Πάνο Ζεντέλη, στην Τασία  Παπαγιάννη, στη Μίλλυ 
Βασιλείου, στον Τάσο Λαµπρόπουλο, στον Πολ Κολοκούση, στη Στέλλα Γιαννακοπούλου 
και όλα τα άλλα παιδιά τα οποία βοήθησαν σ’ αυτό το Συνέδριο αλλά και σ’ όλα τα 
προηγούµενα Συνέδριά µας, τα οποία, αν µου επιτρέπετε, είναι τα µόνα τα οποία γίνονται 
χωρίς σπόνσορες, χωρίς καµµιά χρηµατοδότηση από καµµιά άλλη µεριά, παρά µόνο µε 
τους πενιχρούς πόρους του δηµόσιου πανεπιστηµίου. 
Θέλω να σας πω, ότι σε λίγο, σε κάποιο διάλειµµα ή στο τέλος, θα δώσουµε στους 
εκπροσώπους των φορέων, στον εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Περιφέρειας 
Ηπείρου, τον Νοµάρχη, το ∆ήµαρχο και τους φορείς, τη ∆ΟΕ κ.λ.π. τους δύο τόµους των 
πρακτικών του προηγούµενου Συνεδρίου µας.  
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Καλωσορίσατε και ξεκινάει το πρόγραµµά µας µε την παράκληση ο αντιπροσωπεύων τον 
Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας τον κ. Πανοζάχο, ο Γενικός ∆ιευθυντής της 
Περιφέρειας Ηπείρου ο κ. Μπαλτογιάννης να πάρει τον λόγο. 
 

∆. Μπαλτογιάννης 
Γενικός ∆ιευθυντής της Περιφέρειας Ηπείρου 

Κύριε Πρύτανη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κύριε Πρύτανη του Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων, κύριε Πρόεδρε της Επιστηµονικής Επιτροπής, κύριε Νοµάρχη, κύριε ∆ήµαρχε 
του ∆ήµου Μετσόβου, κύριοι εκπρόσωποι του στρατού και της αστυνοµίας, εκπρόσωποι 
λοιπών φορέων και αρχών, κυρίες και κύριοι. Έχω τη χαρά και την τιµή να χαιρετίζω το 
Συνέδριό σας ως αναπληρωτής Γραµµατέας της Περιφέρειας Ηπείρου. Χαιρετίζω ένα 
Συνέδριο το οποίο οµολογουµένως έχει ιδιαίτερο και ξεχωριστό ενδιαφέρον, ένα Συνέδριο 
στο οποίο θα ακούσουµε από αξιόλογους οµιλητές πολλά και σηµαντικά πράγµατα γύρω 
απ’ την παιδεία, την έρευνα, την τεχνολογία, την προστασία και την ανάπτυξη των ορεινών 
όγκων. Να µου επιτρέψετε να σταθώ λίγο στους ορεινούς όγκους και εξ ιδιότητας αλλά και 
επειδή είναι και το χαρακτηριστικό γνώρισµα της περιοχής µας. Οι ορεινοί όγκοι είναι 
πλούτος, είναι το µεγάλο µας συγκριτικό πλεονέκτηµα, ένα πλεονέκτηµα στο οποίο ως 
περιοχή και θα έλεγα και ως περιφέρεια ολόκληρη, πολύ υπολογίζουµε και από το οποίο 
πολλά ελπίζουµε για την ανάπτυξη του τόπου µας. Να κάνω µια µικρή παρατήρηση. Η 
µέχρι χθες αποµόνωση της περιοχής µας µε όλα τα κακά, είχε και ένα πολύ µεγάλο καλό. 
Μας άφησε το περιβάλλον άθικτο, µας άφησε ανέγγικτους γενικότερα τους ορεινούς 
χώρους, τους ορεινούς όγκους. Θα έλεγα, µε µια µικρή υπερβολή ότι, όλοι αυτοί οι ορεινοί 
όγκοι βρίσκονται σε παρθένα κατάσταση, σε παρθένα µορφή. Και αυτή η αποµόνωση 
πραγµατικά διασφάλισε το µεγάλο αυτό πλούτο, το µεγάλο αυτό θησαυρό.  
Αφού σας ευχαριστήσω κύριε πρόεδρε για την ευγενική σας πρόσκληση, αφού καλωσορίσω 
και εγώ εκ µέρους της Περιφέρειας όλους όσους έρχεστε από µακριά και σας ευχηθώ καλή 
παραµονή για όσο χρόνο ο καθένας µείνει στο όµορφο Μέτσοβο, σας µεταφέρω τους 
θερµούς χαιρετισµούς του Γενικού Γραµµατέα κ. Πανοζάχου, ο οποίος για λόγους 
ανειληµµένων υποχρεώσεων και αναγκών της Περιφέρειας έχει φύγει για την Αθήνα. 
Εύχοµαι όσα ειπωθούν και όσα προκύψουν απ’ τη συζήτηση και απ’ το διάλογο που θα 
ακολουθήσουν του Συνεδρίου να φανούν χρήσιµα και ωφέλιµα. Ωφέλιµα και για τον τόπο 
µας και για τη χώρα ολόκληρη. Σας ευχαριστώ. 
 
∆ηµήτρης Ρόκος 
Θα παρακαλέσω τώρα τον παλιό ∆ήµαρχο Μετσόβου και νυν Νοµάρχη Ιωαννίνων, τον 
φίλο Αλέκο Καχριµάνη, µε τον οποίο πολύ προσπαθήσαµε για τη δηµιουργία και ανάπτυξη 
του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο, να πάρει το λόγο. 
 

Αλέκος Καχριµάνης 
Νοµάρχης Ιωαννίνων 

Καλησπέρα. Κύριοι Πρυτάνεις, κύριε Γενικέ ∆ιευθυντή της Περιφέρειας Ηπείρου, κύριε 
υποδιοικητά της Μεραρχίας, κύριε ∆ήµαρχε Σελών για µένα Μετσοβίτη, γιατί κάποτε όταν 
χρειάστηκε να κάνουµε τον αντικειµενικό προσδιορισµό στο Μέτσοβο, οφείλω να το πω, το 
κάναµε οι δυο µας, χωρίς να έχουµε τοπογράφους µηχανικούς και σώσαµε τον κόσµο από 
τις ηθικές δαγκάνες της εφορίας, εντός εισαγωγικών, κύριε Ρόκο, κύριε ∆ήµαρχε 
Μετσόβου, κύριε Ζούβια, κύριε Μπίσα, κύριοι του Εξωραϊστικού Συλλόγου Μετσόβου, 
κυρίες και κύριοι σύνεδροι, αγαπητοί Μετσοβίτες. 
Το ΜΕ.Κ.∆.Ε., το όραµα για το σπίτι του Πολυτεχνείου στο Μέτσοβο, γιατί έτσι 
συνηθίσαµε να το λέµε απ’ όταν ήµουν φοιτητής στο Πολυτεχνείο, µε Πρύτανη τότε τον 
Σακελλαρίδη, τον αείµνηστο Σακελλαρίδη και τον αείµνηστο Θεοχάρη και τον αείµνηστο 
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∆ηµόπουλο, σιγά-σιγά πέρασε πάρα πολλές συµπληγάδες και τελικά έγινε πραγµατικότητα. 
Η τελευταία συµπληγάδα ήτανε όταν αγωνιζόµαστε κύριε Γενικέ να πείσουµε το 
∆ασαρχείο, παρά τα δικαστήρια που είχαµε κερδίσει, ότι η έκταση του οικοπέδου του 
ΜΕ.Κ.∆.Ε. ήταν του ∆ήµου και δεν ήταν του ∆ηµοσίου. Τέλος πάντων, αυτά τέλειωσαν 
µετά απ’ τη βοήθεια που είχαµε απ’ όλες τις πλευρές και απ’ την Περιφέρεια Ηπείρου, το 
κτίριο τέλειωσε και σήµερα είµαστε εκεί που αρχίζουµε ξανά και λέω αρχίζουµε γιατί 
επιτέλους πρέπει να ξεκινήσει αυτό να παράγει για την περιοχή και το ‘χει ανάγκη η 
περιοχή γιατί η περιοχή εδώ της Πίνδου και ιδιαίτερα του Μετσόβου έχει µια άλλη 
ιδιαιτερότητα που µπορεί να δώσει πολλά και σ’ όλο τον Ελλαδικό χώρο, γιατί είναι µια 
πρότυπη περιοχή ανάπτυξης και σκέψης. Και το λέω αυτό, γιατί στις 30 του µηνός 
καθιερώθηκε πλέον απ’ το κράτος να τιµούµε τους εθνικούς ευεργέτες. Οι εθνικοί 
ευεργέτες οι οποίοι σχεδόν όλοι είχαν την ίδια σκέψη, είτε ήταν Μετσοβίτες είτε ήταν απ’ 
την ευρύτερη περιοχή, είχαν ένα σκοπό. Να συγκεντρώσουν χρήµατα και αυτά να τα 
δώσουν για το καλό των συνανθρώπων τους. Έτσι, βλέπουµε κι εµείς, ότι µέσα απ’ το 
ΜΕ.Κ.∆.Ε., µέσα απ’ το Πολυτεχνείο, µέσα απ’ το σπίτι του Πολυτεχνείου θα δοθεί κάτι 
στην περιοχή και αξίζει αυτή η περιοχή. Και σ’ αυτόν τον αγώνα που έγινε συµµετείχαν 
πολλοί και εγώ λεω ένα ευχαριστώ ως Νοµάρχης Ιωαννίνων, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα 
όταν αλλάζει για παράδειγµα µια διοίκηση σε ένα υπουργείο και στην ίδια κυβέρνηση 
πολλές φορές, αλλάζει πολιτική και δεν τελειώνει ποτέ τίποτα. Αυτό συνεχίστηκε απ’ το 
1977 που τότε ∆ήµαρχος Μετσόβου ήταν ο Αβέρωφ και Πρόεδρος στον Εξωραϊστικό 
Σύλλογο ο κ. Ζούβιας και φθάσαµε το 2007 δηλαδή µετά από 30 χρόνια και τελειώσαµε το 
κτίριο το οποίο θα δείτε εσείς οι σύνεδροι αύριο ότι είναι κάτι το καταπληκτικό όσοι δεν το 
έχετε δει. Και εγώ είµαι χαρούµενος γιατί περιµένω πολλά απ’ το νέο Υπουργό Παιδείας 
που πολλοί µπορεί να το βλέπετε ως άνθρωπο από ψηλά, απ’ τη Θράκη. Μην ξεχνάτε όµως 
ότι και αυτός είναι γαµπρός στην περιοχή, η γυναίκα του είναι απ’ τον Κορυδαλλό, είναι 
βλάχα σαν εµάς, το λεω για τους Μετσοβίτες και είναι πάρα πολύ κοντά σε µας, στα 
Γιάννενα και φίλος απ’ το παρελθόν. Εγώ περιµένω από εκεί κάτι διαφορετικό όσο δεν 
περίµενα απ’ την προηγούµενη υπουργό, η οποία το έβλεπε λίγο αφ’ υψηλού το θέµα. Και 
το θέµα είναι, ότι εδώ στην Ελλάδα συνήθως ο κόσµος είναι σοφός και όταν βλέπει ότι 
κάποιος ξεφεύγει του λέµε εντάξει ευχαριστούµε δεν θα πάρουµε άλλο. Το λέω αυτό, γιατί 
αυτό ισχύει για όλους µας και η ελπίδα απ’ τη νέα κυβέρνηση είναι ότι είναι νέοι άνθρωποι 
οι οποίοι δεν έχουν κορεσθεί από εξουσία και πιστεύω ότι θα δώσουν στην περιοχή. Ειδικά 
στην Περιφέρεια, γιατί η Περιφέρεια έχει ανάγκη από ανάπτυξη, έχει ανάγκη από στήριξη, 
έχει ανάγκη από πρόοδο, έχει ανάγκη να πάρει αυτά που της έχουν στερήσει πάρα πολλά 
χρόνια. 
Μ’ αυτές τις σκέψεις εύχοµαι να πάει καλά το Συνέδριο και να αρχίσει να δουλεύει το σπίτι 
του Πολυτεχνείου στο Μέτσοβο. Καλώς ήρθατε. 
 
∆ηµήτρης Ρόκος 
Παρακαλώ τον τώρα ∆ήµαρχο του Μετσόβου, τον φίλο Κώστα Τζαφέα, ο οποίος πάντα µας 
στηρίζει, να πάρει τον λόγο. 
 

Κωνσταντίνος Τζαφέας 
∆ήµαρχος Μετσόβου 

Κύριοι Πρυτάνεις, κύριε Νοµάρχα, κύριε εκπρόσωπε του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 
Ηπείρου, κύριε Πρόεδρε του Εξωραϊστικού Συλλόγου Μετσοβιτών Αθηνών, κύριε 
∆ήµαρχε, κυρίες και κύριοι. 
Με χαρά και ιδιαίτερη τιµή σας καλωσορίζω στο Μέτσοβο στη διοργάνωση του 5ου 
∆ιεπιστηµονικού Συνεδρίου του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του 
Ε.Μ.Π. Σας καλωσορίζω στο Μέτσοβο και ως ∆ήµαρχος εκφράζω τις βαθιές µου 
ευχαριστίες στον Πρύτανη και όλη τη Σύγκλητο για τη διοργάνωση αυτού του Συνεδρίου 
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που έχει γίνει θεσµός πλέον. Η προσφορά των Συνεδρίων στην έρευνα είναι πολύτιµη και 
ουσιαστική αλλά και για µας τους Μετσοβίτες έχουν πολλαπλή σηµασία και προσφορά. 
Καταδεικνύουν ότι οι δεσµοί του Μετσόβου µε το Πολυτεχνείο είναι και παραµένουν 
άρρηκτοι και ακατάληκτοι. Καταδεικνύουν επίσης την κοινή προσπάθεια να δείξουµε όλοι 
µαζί την εκτίµηση τον σεβασµό και την ευγνωµοσύνη µας στους µεγάλους ευεργέτες, όχι 
µόνο του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου αλλά και της παιδείας, της έρευνας και της 
τεχνολογίας στη χώρα µας, τον Νικόλαο Στουρνάρη, τον Γεώργιο Αβέρωφ, τον Μιχαήλ 
Τοσίτσα και όλους τους άλλους σπουδαίους εθνικούς ευεργέτες. Ουσιαστική είναι η 
συµβολή των τεσσάρων πρώτων Συνεδρίων που έγιναν γιατί παρουσιάστηκαν εργασίες που 
προσεγγίζουν ολοκληρωµένα τη φυσική και την κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα και 
συµβάλουν στην αντιµετώπιση των προβληµάτων της επαρχίας Μετσόβου και όχι µόνο. 
Στις εργασίες αυτές περιλαµβάνονται πορίσµατα διεπιστηµονικών ερευνών και µελετών µε 
τις οποίες διαπρεπείς επιστήµονες προσεγγίζουν την αντιµετώπιση συγκεκριµένων 
προβληµάτων ανάπτυξης του περιβάλλοντος της επαρχίας Μετσόβου και βοηθούν το ∆ήµο 
και τους φορείς του στην επίλυσή τους και στον προγραµµατισµό των δράσεων τους στην 
αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. 
Με τη βεβαιότητα ότι και το 5ο Συνέδριο θα στεφθεί µε απόλυτη επιτυχία κάτι που εγγυάται 
η πλειάδα των άξιων εισηγητών θα ήταν παράλειψή µου να µην ευχαριστήσω τον 
ακούραστο Καθηγητή συντοπίτη µας ∆ηµήτρη Ρόκο για τις προσπάθειές του στην ίδρυση 
και λειτουργία του Μετσόβιου Κέντρου ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας και τη διοργάνωση 
αυτών των Συνεδρίων. 
Οι ευχαριστίες πρέπουν και στους διατελέσαντες πρυτάνεις και τις συγκλήτους του Ε.Μ.Π. 
που διοργάνωσαν τα προηγούµενα Συνέδρια και συνέβαλαν στην ίδρυση του κέντρου 
αυτού καθώς επίσης και στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Μετσοβιτών Αθήνας τους 
διατελέσαντες προέδρους τον κ. Ζούβια και τον νυν πρόεδρο κ. Μπίσα για τη συµβολή τους 
και την πολύτιµη βοήθειά για το σκοπό αυτό. 
Ο ∆ήµος, εγώ προσωπικά, τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, οι φορείς του Μετσόβου, 
θα συµβάλουµε ουσιαστικά στη συνεργασία και επικοινωνία µε το Πολυτεχνείο για να 
διατηρηθούν και συσφικτούν ακόµη περισσότερο οι δεσµοί µε τη γενέτειρα των Ευεργετών.  
Θέλω κύριε Πρύτανη να σας διαβεβαιώσω ότι η αξιοποίηση του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. 
χάριν στην πολύτιµη συµβολή σας, διαφαίνεται ότι θα αποβεί επ’ ωφελεία του 
Πολυτεχνείου, του Μετσόβου και όλης της περιοχής. 
Πιστεύουµε ότι η αποκεντρωµένη ανάπτυξη την οποία πρέπει να επιδιώκουµε για την 
πατρίδα µας, ή θα είναι ολοκληρωµένη, δηλαδή ταυτόχρονα οικονοµική, κοινωνική και 
πολιτισµική ή δεν θα υπάρχει καθόλου. 
Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερµά όλους όσους οργάνωσαν και συµµετέχουν ως 
εισηγητές σ’ αυτό το Συνέδριο να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες τους και καλή 
διαµονή στο Μέτσοβο. Σας ευχαριστώ. 
 
∆ηµήτρης Ρόκος 
Ευχαριστούµε τον κύριο ∆ήµαρχο. Τώρα είναι η σειρά του κ. Μπίσα, Προέδρου του 
Εξωραϊστικού Συλλόγου Μετσοβιτών Αθήνας, βασικού συµπαραστάτη στην προσπάθεια 
ανάπτυξης και λειτουργίας του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. 
 

Αποστόλης Μπίσας 
Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Μετσοβιτών Αθήνας 

Κύριε Νοµάρχα, κύριε ∆ήµαρχε, κύριοι πρυτάνεις, εκλεκτοί σύνεδροι, αγαπητοί 
συµπατριώτες, φίλοι και φίλες.  
Ως πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Μετσοβιτών Αθήνας θα ήθελα να σας 
καλωσορίσω στην πατρίδα των Ιδρυτών και µεγάλων Ευεργετών του Εθνικού Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου. Ακούστηκαν στην αίθουσα αυτή οι δεσµοί του συλλόγου µε το Εθνικό 
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Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυτοί ξεκινάνε από πολύ παλιά, από εποχής πρυτανείας 
Σακελλαρίδη και Θεοχάρη. Η αγαστή συνεργασία που είχε ο σύλλογός µας όλο αυτό το 
χρονικό διάστηµα µε τις κατά καιρούς πρυτανικές αρχές, έφεραν ένα καλό αποτέλεσµα για 
την πατρίδα µας στο Μέτσοβο αλλά και πιστεύω γενικότερα για την περιοχή. Το θέµα που 
διαπραγµατεύεται το 5ο διεπιστηµονικό διαπανεπιστηµιακό συνέδριο "Παιδεία, έρευνα και 
τεχνολογία. Από το χθες στο αύριο" είναι αρκετά επίκαιρο. Από τις επιµέρους αναλύσεις 
και εργασίες  φαίνεται ότι θα ωφεληθούµε όλοι µας κατά πολύ. Είναι επίσης γνωστό ότι 
µέρος των συνεδριάσεων θα λάβουν χώρα στο ΜΕ.Κ.∆.Ε. ή όπως αλλιώς ακούστηκε στο 
"σπίτι του Πολυτεχνείου". Αυτό µας γεµίζει όλους µας µεγάλη χαρά, ιδιαίτερα δε εκείνους 
που εργάστηκαν ούτως ώστε να ευοδωθεί αυτή η προσπάθεια µετά από τόσα χρόνια. Ξέρω 
ότι κάποιοι δεν θέλουν, δεν τους αρέσει, δεν είναι φιλοφρόνηση αλλά είναι αλήθεια, οφείλω 
και εγώ να ευχαριστήσω τον καθηγητή και συντοπίτη µας κ. Ρόκο που ίσως συνετέλεσε 
κατά πολύ σ’ αυτή την προσπάθεια. Εγώ θέλω επίσης να ευχηθώ καλή επιτυχία στο 
Συνέδριο, ευόδωση όλων των σκοπών του Συνεδρίου και από κει και πέρα να ευχηθώ σ’ 
όλους σας καλή παραµονή στην όµορφη ορεινή περιοχή µας. Σας ευχαριστώ πολύ. 
 
∆ηµήτρης Ρόκος 
Θα ήθελα αφού ευχαριστήσω τον Αποστόλη Μπίσα για το χαιρετισµό του, θα ήθελα να πω 
ότι εµείς δεν ξεχνάµε όλους όσους βοήθησαν και µεταφέρω τον χαιρετισµό του πρώην 
Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας σε άλλη κυβέρνηση, του Θανάση 
Τσουροπλή, ο οποίος δεν µπόρεσε να ‘ναι φέτος εδώ για πρώτη φορά µαζί µας και ο οποίος 
έκανε κάτι πάρα πολύ σηµαντικό το οποίο έκτοτε δεν µπορέσαµε να το απολαύσουµε. 
Κατάφερε να εγκρίνει 600.000.000 δραχµές προικίζοντας το ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π., για τη 
συντήρηση και λειτουργία του. Παρά τις προσπάθειες που κάναµε µέχρι σήµερα και επειδή 
πιστεύω ότι ο νυν Πρύτανης είναι και µάνατζερ, ελπίζω να το καταφέρει αυτός, δεν 
καταφέραµε να αξιοποιήσουµε αυτά τα χρήµατα.  
Είναι καιρός νοµίζω πραγµατικά η νέα κυβέρνηση, ο νέος υπουργός ας χρησιµοποιήσουµε 
ακόµα και το γεγονός ότι είναι συντοπίτισσα η γυναίκα του, να µας βοηθήσει τουλάχιστον 
να µπορέσει να λειτουργήσει το κτίριο. Και για να λειτουργήσει χρειάζεται συντήρηση. 
Βγάλαµε εκτός λειτουργίας το ασανσέρ, διότι έληξε η συντήρηση και δεν µπορούµε να το 
φτιάξουµε. Νοµίζω ότι µερικά πράγµατα θα τα καταφέρουµε σιγά-σιγά αλλά δεν είναι 
ανάγκη πάντοτε µε τόσο άγχος. Πάντως χαιρετίζει το συνέδριο ο κ. Τσουροπλής και ελπίζει 
µετά από τρία χρόνια να είναι και αυτός µαζί µας. Τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω τον κ. 
Νοµάρχη να διαβάσει ένα γράµµα από τον Υφυπουργό Εθνικής Άµυνας τον κ.Τασούλα και 
µετά και εγώ θα διαβάσω τρεις σελίδες που παρακάλεσε ο Υφυπουργός ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και 
Πρώην Πτύτανης κ. Θ. Ξανθόπουλος να διαβάσουµε σχετικά µε το θέµα του Συνεδρίου. 
 

Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας Κ.Τασούλας 
Απευθύνεται προς τον ∆ηµήτρη Ρόκο 

Έλαβα την πρόσκλησή σας για να παραστώ στις εργασίες του 5ου ∆ιεπιστηµονικού 
Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. για την Παιδεία, την Έρευνα και την 
Τεχνολογία. Αµετάθετες κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις τις ίδιες ηµέρες, λόγω εκλογής 
Προεδρείου Βουλής και εν συνεχεία αναγνώσεως προγραµµατικών δηλώσεων της 
Κυβερνήσεως, δεν θα µου επιτρέψουν να ανταποκριθώ σε αυτήν. 
Επωφελούµαι ωστόσο της ευκαιρίας να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία ενός τόσο 
ενδιαφέροντος Συνεδρίου, όπως προκύπτει από τα σοβαρά θέµατα που θα αναπτυχθούν και 
από το τόσο υψηλό επίπεδο των εισηγητών. 
Εύχοµαι καλή επιτυχία και κάθε περαιτέρω γόνιµη δραστηριοποίηση του ΜΕ.Κ.∆.Ε. 
Με εκτίµηση, Κωνσταντίνος Τασούλας. 
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∆ηµήτρης Ρόκος 
Τώρα, ο κ. Ξανθόπουλος, όπως καταλαβαίνετε επειδή ισχύουν τα ίδια µε τον κ. Τασούλα, 
µας έστειλε ένα γράµµα και µία συµβολή.  
 

Θεµιστοκλής Ξανθόπουλος  
Καθηγητής και τ.Πρύτανης Ε.Μ.Π., Υφυπουργός ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

Κύριε Ρόκο, κύριε Πρύτανη, κύριε Γενικέ Γραµµατέα της Περιφέρειας, κύριε Νοµάρχα, 
κύριε ∆ήµαρχε, κύριε Επιστηµονικέ Υπεύθυνε του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π, κυρίες και 
κύριοι, 
Στις εποχές της παρακµής των ιδεών, η αντικοµφορµιστική προσπάθεια ουσιαστικής 
διαφύλαξης ορισµένων αρχών αλλά και ανανέωσης των δοµών, στο πρώτιστο αγαθό της 
Παιδείας και στα φυσικά της παιδιά, την Έρευνα και την Τεχνολογία, περιορίζεται σε 
ορισµένα κέντρα ελεύθερης σκέψης. Στηρίζεται στον αγώνα κάποιων ανθρώπων, στο 
πείσµα τους να κρατήσουν αναµµένη τη φλόγα της αναζήτησης. 
Συνακόλουθα οφείλουµε να τιµήσουµε σήµερα το Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής 
Έρευνας του Ε.Μ.Π. και τον συνάδελφο που το κρατάει ζωντανό και δηµιουργικό, το 
∆ηµήτρη Ρόκο. 
Πρέπει επίσης να τιµήσουµε όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους εισηγητές από το 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τα άλλα Πανεπιστήµια της χώρας, για την µεγάλη προσφορά 
τους σ’ αυτό το 5ο ∆ιεπιστηµονικό ∆ιαπανεπιστηµιακό Συνέδριο. Εντυπωσιάστηκα 
διαβάζοντας τη θεµατολογία και τους τίτλους των εισηγήσεων και χωρίς διάθεση 
υπερβολής διαπιστώνω ότι υπερτερούν σε όγκο αλλά και πρωτοτυπία πολλών άλλων 
διαφηµιζοµένων διεθνών Συνεδρίων για αντίστοιχα θέµατα. 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Λυπάµαι πολύ γιατί τα επείγοντα πρώτα προβλήµατα (προγραµµατικές δηλώσεις στην 
Βουλή) της νέας θητείας µου, δεν µου επιτρέπουν να βρίσκοµαι σήµερα µαζί σας. Ελπίζω 
βέβαια ότι, θα συµµετέχω ενεργά στην προγραµµατισµένη επόµενη εκδήλωση του 
ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. 
Επιτρέψτε µου να καταθέσω τις συνηµµένες πάγιες απόψεις µου για την ανάγκη 
προστασίας και ενίσχυσης της ισχυρής ενιαίας δοµής των Πανεπιστηµιακών Σπουδών 
δεδοµένης και της συνεχιζόµενης µάχης για την προστασία της πραγµατικής 
Πανεπιστηµιακής Παιδείας. 
 
Αιτιολογικό της προστασίας και ενίσχυσης της ισχυρής ενιαίας δοµής των 
Πανεπιστηµιακών Σπουδών 
Στα τελικά συµπεράσµατα για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στον Ευρωπαϊκό χώρο 
αναδεικνύεται ο κύριος στόχος της προωθούµενης µε τη διακήρυξη της Μπολώνια νέας 
πολιτικής: η διάσπαση της ενιαίας κεντροευρωπαϊκής δοµής των σπουδών σε δύο κύκλους 
και η συνακόλουθη υποβάθµιση του πρώτου κύκλου (κορµού) στο επίπεδο των 
µεταλυκειακών επαγγελµατικών σχολών, χωρίς αξιόλογο επιστηµονικό υπόβαθρο αλλά και 
χωρίς δυνατότητες παραγωγής ερευνητικού έργου, δηλαδή εκπαίδευση αποκοµµένη από 
την έρευνα. Στην ελληνική πρόταση ευρωπαϊκής πολιτικής για την εκπαίδευση 
υποστηρίζεται η διαχρονική αναπτυξιακή αξία του παραδοσιακού κεντροευρωπαϊκού 
µοντέλου, ενός ορθολογικά δοµηµένου, ενιαίου και συνεκτικού κύκλου σπουδών, άρρηκτα 
συνδεδεµένων µε την έρευνα, ο οποίος οδηγεί απευθείας σε πτυχίο επιπέδου Master, 
µεγαλύτερης και διαρκέστερης εµβέλειας. 
Η Ελληνική Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση δοµήθηκε κατά τα πρότυπα αυτού του 
κεντροευρωπαϊκού συστήµατος σπουδών, µε αντίστοιχο επαρκές επιστηµονικό υπόβαθρο 
και συνακόλουθα επαγγελµατικά δικαιώµατα. Παρά τις αδυναµίες τους και την 
υποχρηµατοδότησή τους, τα ελληνικά Πανεπιστήµια που έχουν ήδη ολοκληρώσει τη 
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συγκρότησή τους και ωριµάσει, βρίσκονται σε γενικές γραµµές σε ένα καλό µέσο 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόθεση όλων µας είναι ασφαλώς η περαιτέρω αναβάθµισή τους, αλλά 
και η ορθολογική (ανα)συγκρότηση των Τµηµάτων της τελευταίας δεκαετίας, έτσι ώστε και 
ως σύνολο να ενισχύσουν το διεθνές κύρος τους και να αναδειχθούν σε µείζονα 
αναπτυξιακό µας µοχλό. Η ουσία όµως δεν κρίνεται στις καλές µας προθέσεις (µε τις οποίες 
στρώνεται ως γνωστόν και ο δρόµος προς την κόλαση) αλλά και στις συγκεκριµένες 
πολιτικές µας επιλογές. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, όλα θα έχουν δροµολογηθεί µέσα στην 
επόµενη διετία. Κατά συνέπεια έφτασε η ώρα της αλήθειας για όλους. 
Για την εξάντληση όλων των δυνατοτήτων µιας αντικειµενικής κρίσης, τίθενται και πάλι τα 
κρίσιµα για την Ελλάδα του αύριο ερωτήµατα: Μήπως, παρά τα όσα αναφέρθηκαν, είναι 
δυνατή η χορήγηση αξιοπρεπούς πανεπιστηµιακού τίτλου σπουδών σε τρία χρόνια, µε 
αρχικά δεδοµένα τη δοµή και το επίπεδο της Μέσης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και τις 
σύγχρονες και ραγδαία εξελισσόµενες ανάγκες των επιστηµών και της τεχνολογίας; Ή 
επιτέλους έστω και αν προφανώς υποβαθµίζονται οι παρεχόµενες Πανεπιστηµιακές γνώσεις 
µε αυτή τη συρρίκνωση των σπουδών, µήπως ωφελούνται τελικά οι απόφοιτοι τριετούς 
φοίτησης από πλευράς απασχόλησης στην αγορά εργασίας, και συνακόλουθα ωφελείται και 
η Εθνική µας Οικονοµία; 
Επισηµαίνεται κατ’ αρχάς το προφανές: Η αφαίρεση θεµελιωδών γνώσεων των επιστηµών 
σε συνδυασµό µε τη ρηχή και πρώιµη υπερεξειδίκευση και η αποστήθιση κανόνων ή 
µοντέλων στερούν σε µεγάλο βαθµό την απαραίτητη για τον επιστήµονα πλατιά και βαθιά 
γνώση της ουσίας των προβληµάτων και τη δυνατότητα αναζήτησης των δυνατών λύσεων 
στο ανθρώπινο µέτρο. Επιπλέον, σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική, το µετά από τριετείς 
σπουδές πρώτο επαγγελµατικό πτυχίο παρέχει άµεσα απασχολήσιµους αποφοίτους για τις 
κάθετα εξειδικευµένες θέσεις εργασίας των µεγάλων και βιοµηχανικά ανεπτυγµένων 
χωρών. Οι ανάγκες µικρών χωρών χωρίς αξιόλογη βιοµηχανική ανάπτυξη, όπως η Ελλάδα, 
είναι διαφορετικές: Οι πτυχιούχοι µας θα πρέπει να έχουν ένα γερό θεωρητικό υπόβαθρο, 
ώστε να είναι σε θέση να προσαρµόζονται αυτοδύναµα στο φάσµα θέσεων εργασίας της 
επιστήµης που επέλεξαν αλλά και σε συγγενείς επιστηµονικές περιοχές, παρακολουθώντας 
παράλληλα την ταχύτατη τεχνολογική εξέλιξη των υπηρεσιών. Μήπως όµως είναι δυνατή η 
συρρίκνωση των πανεπιστηµιακών µας σπουδών στα τρία χρόνια χωρίς ουσιώδη µείωση 
του επιστηµονικού υπόβαθρου και του εύρους των γνώσεων; ∆ηλαδή µήπως το 25% της 
σηµερινής ύλης, το οποίο στην περίπτωση αυτή θα αφαιρεθεί, είναι πράγµατι πλεονάζον και 
επουσιώδες; 
Οι αλλαγές που προτείνονται από τη διακήρυξη της Μπολώνια για την Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση µε τα προγράµµατα σπουδών των Λυκείων 
πολλών ευρωπαϊκών χωρών, µεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, στα οποία τα µαθήµατα 
γενικής παιδείας διατηρούν µια δεσπόζουσα θέση, κατ’ αντιδιαστολή προς το 
αγγλοσαξωνικό σύστηµα, κατά το οποίο οι µαθητές, για να προετοιµαστούν καλά και να 
µπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του τριετούς κύκλου σπουδών, αφιερώνουν 
κατά µέσο όρο τα δύο τελευταία έτη της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην απόκτηση 
εξειδικευµένων γνώσεων (GCE A-Level) σχετικών µε το αντικείµενο που επιθυµούν να 
σπουδάσουν, σε βάρος των µαθηµάτων γενικής παιδείας. 
Ειδικότερα για την Ελλάδα, ο περιορισµός των εξειδικευµένων λυκειακών γνώσεων για την 
εισαγωγή στις επιστήµες της προτίµησης του κάθε µαθητή εκτιµάται από τους 
πανεπιστηµιακούς διδάσκοντες ότι επιβαρύνει µε αρκετές επιπλέον ώρες διδασκαλίας τα 
πρώτα εξάµηνα, προκειµένου να αποκτηθεί το επιθυµητό επίπεδο γνώσεων υποδοµής. Για 
το λόγο αυτό αυξάνονται οι πιέσεις για την προσθήκη µαθηµάτων ενός έως δύο επιπλέον 
εξαµήνων στα ήδη υπερφορτωµένα προγράµµατα πανεπιστηµιακών σπουδών (ο αριθµός 
και οι ώρες των υποχρεωτικών για την απόκτηση πτυχίου µαθηµάτων στα ελληνικά 
Πανεπιστήµια είναι σήµερα κατά 30% έως 70% µεγαλύτερος των αντίστοιχων καλών 
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Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων επιπέδου Master), µε αποτέλεσµα και οι σχετικά καλοί 
φοιτητές να παρατείνουν τις σπουδές τους κατά ένα, τουλάχιστον, ακαδηµαϊκό έτος. 
Είναι εποµένως καταφανής η αδυναµία χορήγησης πανεπιστηµιακού πτυχίου σε τρία χρόνια 
χωρίς δραµατική συρρίκνωση του εύρους και της ποιότητας των σπουδών και δραστικό 
περιορισµό των επαγγελµατικών γνώσεων και των συνακόλουθων δικαιωµάτων των 
αποφοίτων. Αποκτώντας ένα τριετές πτυχίο στενού φάσµατος, το οποίο δεν εµπεριέχει και 
τις δυνατότητες της συνεχούς αφοµοίωσης νέων γνώσεων, ο πτυχιούχος καταδικάζεται 
στην εξάρτηση από περιορισµένο αντικείµενο εργασίας, έχει αδυναµία προσαρµογής στις 
εξελίξεις της επιστήµης και στην καλύτερη περίπτωση καθίσταται απλός και δύσκαµπτος 
χρήστης κάποιων τεχνολογιών. Επιπλέον, η γρήγορη, φθηνή και ρηχή υπερειδίκευση 
αυτοαναιρεί τα όποια οικονοµικά της πλεονεκτήµατα, δεδοµένου ότι οδηγεί σε διαρκείς 
ανάγκες επιµόρφωσης, µέσω προγραµµάτων συνεχιζόµενης εκπαίδευσης. Σε τελική 
ανάλυση, ποιος καταξιωµένος και από το σκληρό επαγγελµατικό στίβο Έλληνας 
επιστήµονας, π.χ. δικηγόρος, οικονοµολόγος κ.τ.λ. µπορεί να αποδεχθεί ότι οι απόφοιτοι 
ελληνικών νοµικών ή οικονοµικών σχολών τριετούς φοίτησης θα έχουν ίσα µε αυτόν 
ουσιαστικά και τυπικά επαγγελµατικά δικαιώµατα; 
Όσο για τη µετάθεση της «ποιότητας» στο µεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, ας είµαστε 
ειλικρινείς µε τους 280.000 σηµερινούς φοιτητές των Πανεπιστηµίων µας. Πρέπει να τους 
δηλώσουµε ευθέως ότι ουσιαστικά θα πρέπει να τελειώσουν και το µεταπτυχιακό κύκλο, αν 
θέλουν να αποκτήσουν πτυχίο ισοδύναµο µε το αντίστοιχο της σηµερινής ενιαίας δοµής των 
σπουδών, όπως άλλωστε δηλώνουν ευθέως και τα λίγα ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια που 
υιοθέτησαν, παράλληλα µε την παραδοσιακή δοµή τους, και την εναλλακτική δυνατότητα 
των δύο κύκλων. Και επειδή στο µεταπτυχιακό κύκλο εισάγεται σχετικά µικρό ποσοστό 
των αποφοίτων του προπτυχιακού κύκλου (το 25% στις καλύτερες περιπτώσεις), πρέπει να 
δηλώσουµε καθαρά ότι τρεις στους τέσσερις φοιτητές µας θα συρρικνώσουν τις φιλοδοξίες 
τους στην απόκτηση ενός πτυχίου σαφώς υποδεέστερου από το χορηγούµενο σήµερα, 
δηλαδή περιορισµένης επιστηµονικής εµβέλειας και µειωµένης επαγγελµατικής αξίας. 
Η Ελληνική κοινωνία διψάει για Πανεπιστηµιακές σπουδές της καλύτερης δυνατής 
ποιότητας. Όλοι οι Έλληνες φιλοδοξούµε να εφοδιάσουµε τα παιδιά µας επιστηµονικά 
αξιόλογο, δελεαστικό για την «αγορά» και ανθεκτικό στο χρόνο Πανεπιστηµιακό δίπλωµα 
και επενδύουµε αγόγγυστα πολύ περισσότερα από όλους τους άλλους Ευρωπαίους για το 
σκοπό αυτό. ∆ιαθέτουµε εποµένως, αν και µικρή χώρα, ένα µεγάλο συγκριτικό 
πλεονέκτηµα µε µεγάλο οικονοµικό και αναπτυξιακό αντίκρισµα. Μπορούµε να το 
αξιοποιήσουµε, προστατεύοντας και ενισχύοντας τη σηµερινή ισχυρή και ενιαία δοµή των 
πανεπιστηµιακών µας σπουδών και προσδιορίζοντας µε ρεαλισµό αλλά και ακρίβεια την 
αντιστοιχία τους µε τις δοµές των ισότιµων πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων του ευρύτερου 
ευρωπαϊκού και διεθνούς χώρου. 
 
∆ηµήτρης Ρόκος 
Θάθελα τώρα να παρακαλέσω τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου τον καθηγητή Κώστα 
Μουτζούρη να πάρει το λόγο και να κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 5ου 
∆ιαπανεπιστηµιακού ∆ιεπιστηµονικού Συνεδρίου µας. 
 

Κωνσταντίνος Μουτζούρης 
Καθηγητής και Πρύτανης Ε.Μ.Πολυτεχνείου 

Κύριοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και ιδιαίτερα κύριε Νοµάρχα, κύριε ∆ήµαρχε, 
κύριε εκπρόσωπε του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, εξαιρετικέ συνάδελφε Πρύτανη 
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας µεταφέρω τον κάθε 
χρόνο και θερµότερο χαιρετισµό της Πολυτεχνειακής Κοινότητας. Θα εξηγήσω στη 
συνέχεια τι εννοώ τον κάθε χρόνο και θερµότερο, και θάθελα να σας πω ότι η 
Πολυτεχνειακή Κοινότητα τουλάχιστον όσοι παρίστανται εδώ χαίρεται που για µια ακόµη 
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φορά είναι εδώ στη δεύτερή του έδρα. Άκουγα προηγουµένως να αναφερόµαστε, να 
αναφέρονται οι προλαλήσαντες στο ΜΕ.Κ.∆.Ε., θάθελα να πω ότι εµείς στο Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο παύσαµε να αποκαλούµε τις εγκαταστάσεις µας εδώ ΜΕ.Κ.∆.Ε., τις 
αποκαλούµε πλέον έδρα του Πολυτεχνείου στο Μέτσοβο, δεύτερη έδρα του Πολυτεχνείου, 
όπου πέραν αυτών που θα σας πω παρακάτω στεγάζεται µέρος των δραστηριοτήτων του 
ΜΕ.Κ.∆.Ε., για µας δεν είναι ΜΕ.Κ.∆.Ε. είναι έδρα του Πολυτεχνείου, δεύτερη έδρα του 
Πολυτεχνείου. 
Λοιπόν αυτά που ήθελα να πω παρακάτω, ήθελα να συγχαρώ εκ προοιµίου και να 
ευχαριστήσω και την Οργανωτική Επιτροπή και την Επιστηµονική Επιτροπή και τις τοπικές 
αρχές και την τοπική κοινωνία για τα ζεστά πρόσωπά τους και τη φιλοξενία και ιδιαίτερα 
ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Επιστηµονικής Επιτροπής του ΜΕ.Κ.∆.Ε. τον 
ακούραστο εργάτη του Μετσόβου τον κ. Ρόκο καθώς και τα µέλη της Επιστηµονικής 
Επιτροπής του ΜΕ.Κ.∆.Ε. 
∆εν θεώρησα σκόπιµο να αναφερθώ στο Συνέδριο, θεώρησα σκόπιµο όµως να κάνω έναν 
απολογισµό τι κάνει το Πολυτεχνείο εδώ, τον οφείλουµε ύστερα από κάποιο χρόνο και 
θεώρησα και απαραίτητο για τον εαυτό µου ύστερα από ένα χρόνο σ’ αυτή την πρυτανεία 
να δηλώσουµε τι κάναµε τουλάχιστον τον τελευταίο αυτό χρόνο. 
Θα πω έντεκα πράγµατα που κάναµε. Αλλά πριν τα πω θέλω θα σας πω τι έπρεπε να 
προηγηθεί ποιες ήταν οι οριακές συνθήκες που έπρεπε να ικανοποιηθούν για να φθάσουµε 
σ’ αυτά που προσπαθήσαµε να κάνουµε. Κατά αρχήν η παρούσα Πρυτανική Αρχή έπρεπε 
να αγαπήσει το Μέτσοβο, δεν ήταν γνώστης του Μετσόβου, δεν είχε έρθει ποτέ στο 
Μέτσοβο, από µακριά ήξερε τον απόηχο ότι κάτι γίνεται απ’ το Πολυτεχνείο στο Μέτσοβο, 
κατά συνέπεια έπρεπε πρώτα να αγαπήσει το Μέτσοβο. Σ’αυτό βοήθησε τα µάλα  ο 
επίµονος χαρακτήρας του ∆ηµήτρη Ρόκου. Την πρώτη µέρα που εγκατασταθήκαµε στην 
Πρυτανεία δεν µας άφησε ήσυχους στα τηλέφωνα και στις επισκέψεις υποµνήσκοντας ότι 
υπάρχει το Μέτσοβο, ότι πρέπει να ασχοληθούµε µε το Μέτσοβο. Έτσι λοιπόν περιµέναµε 
να κάνουµε την πρώτη επίσκεψη εδώ να δούµε τι είναι αυτό το Μέτσοβο, πράγµα που έγινε 
εν τω µέσω των ταραχών που περάσαµε όλα τα Πανεπιστήµια τον περασµένο χρόνο στις 
αρχές της Ανοίξεως έγινε αυτή η …. επίσκεψη, η οποία συνέβαλε πάρα πολύ στη συνέχεια.  
Η δεύτερη οριακή συνθήκη που έπρεπε κατ’ εµάς, αφού καταλάβαµε πριν έρθουµε εδώ τι 
γίνεται στο Μέτσοβο να συµβεί κάτι άλλο, πιθανόν αρχικά αυτό να δυσαρέστησε κάποιους 
αλλά θεωρήσαµε απαραίτητο ένα συνεολογισµό. Να εκρεαλίσουµε, να έρθουµε σε 
ρεαλιστικά επίπεδα ή να προσγειώσουµε σε ρεαλιστικά επίπεδα το τι θάπρεπε να κάνουµε 
εδώ και τι µπορούµε να κάνουµε εδώ. Να αφήσουµε µεγαλοϊδεατισµούς που πιθανόν να µη 
γινόντουσαν ποτέ, π.χ. ακούσαµε ότι σκοπείτο, υπήρξε σκέψη για ίδρυση µιας Σχολής, 
Πολυτεχνειακής της δέκατης Σχολής στο Μέτσοβο. Αυτό ήταν επιτρέψτε µου να πως εκτός 
τόπου και χρόνου και εκτός συντεταγµένων, δεν είχε καµµία δυνατότητα να υλοποιηθεί 
τουλάχιστον µε νόµιµες διαδικασίες. Άρα ήταν πολύ σηµαντικό να εκρεαλίσουµε αυτά που 
πάµε να κάνουµε στο Μέτσοβο. Τι έγινε τους τελευταίους δώδεκα µήνες και ιδιαίτερα 
στους έξι µήνες για το Μέτσοβο. Πρώτον, ιδρύσαµε στο Πολυτεχνείο ένα ειδικό γραφείο 
Μετσόβου στο πλαίσιο της εταιρείας διαχειρίσεως της περιουσίας του Εθνικού Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου, της οποίας πρόεδρος είναι ο οµιλών Πρύτανης το οποίο θα ασχολείται µε 
όλα τα θέµατα του Μετσόβου, δηλαδή αυτό τι σηµαίνει µ’ άλλους λόγους αν κάποιος δεν 
µπορεί να το αποκρυπτογραφήσει, περάσαµε τη διαχείριση του Μετσόβου στην Εταιρεία 
∆ιαχειρίσεως της Περιουσίας του Πολυτεχνείου ώστε να εκφύγουµε απ’ τον ασφυκτικό 
εναγκαλισµό του δηµόσιου λογιστικού που µας έφερνε ασφυξία. Με έγγραφό µας προς τον 
κ. Νοµάρχη, προς τον κ. ∆ήµαρχο και στον Πρόεδρο των Μετσοβιτών τους παρακαλέσαµε 
-έχουµε πάρει τις µισές απαντήσεις οι άλλες έπονται- να είναι µέλη του Γραφείου 
Μετσόβου που θα εισηγείται για τα του Μετσόβου. Είµαι βέβαιος ότι έρχονται και οι 
υπόλοιπες απαντήσεις και είναι το βραδυδροµείο που άργησε να µας τις φέρει.  
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Τρίτη πράξη που κάναµε στη τελευταία συνεδρίαση της Συγκλήτου εκλογικεύσαµε και τους 
στόχους του ΜΕ.Κ.∆.Ε. που είχαν παρθεί προ δέκα ετών η απόφαση και υπήρχαν στόχοι οι 
οποίοι είχαν εκπληρωθεί ή µη ρεαλιστικοί.  
Τέταρτον που κάναµε, αυξήσαµε τα µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής του ΜΕ.Κ.∆.Ε. και 
προσθέσαµε ανθρώπους που αγαπάνε το Μέτσοβο και έτσι σήµερα η Επιστηµονική 
Επιτροπή του απαρτίζεται από τον παλιό µας Πρύτανη τον κ. Ανδρεόπουλο, τον παλιό 
Αντιπρύτανη τον κ. Γαλανή, τον κ. Καλιαµπάκο, τον κ. Κουµαντάκη, τον Μαρίνο Κουρή, 
τον παλιό Πρύτανη τον κ. Μαρκάτο, τον κ. Μπαλοδήµο, τον κ. Ρόκο, αυξήσαµε ώστε να 
δώσουµε νέα ώθηση σ’ αυτά που σκοπεύουµε να κάνουµε.  
Πέµπτον που κάναµε, εντάξαµε το παρόν κτίριο στην Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως της 
Περιουσίας του Πολυτεχνείου ώστε να µπορούµε να ξοδεύουµε χρήµατα για εδώ, διότι 
έχοντας το στο δηµόσιο λογιστικό αδυνατούσαµε να τηρήσουµε υποχρεώσεις µας να 
εκπληρώσουµε. 
Έκτον που κάναµε, θα ακουστεί λίγο πεζό αλλά ήταν σηµαντικό, πήραµε πολύ χρόνο γι’ 
αυτό, δώσαµε µάχη µε το Ελεγκτικό Συνέδριο, µια που οι προηγούµενες σχετικές δαπάνες 
έγιναν µέσω του δηµοσίου λογιστικού, να εγκρίνει η Ολοµέλεια. Φθάσαµε στην Ολοµέλεια 
να εγκρίνει κάποιες δαπάνες που είχαν γίνει και οι οποίες δεν είχαν πληρωθεί, µε 
αποτέλεσµα το Πολυτεχνείο να εµφανίζεται αφερέγγυο σε τοπικούς εµπόρους και 
επετεύχθη και αυτό. 
Έβδοµον που κάναµε, εγκρίναµε ειδική εργολαβία στο Πρυτανικό Συµβούλιο προ ηµερών 
µέσω της οποίας και θα γίνει συντήρηση στο κτίριο αλλά και θα πληρωθεί ένα φύλακας ο 
οποίος επί δύο έτη ήταν απλήρωτος, µέσω του δηµοσίου λογιστικού ήταν αδύνατη η 
πληρωµή αυτή, µέσω της εντάξεως στην Εταιρείας ∆ιαχείρισης της Περιουσίας θα 
µπορούµε να τα κάνουµε αυτά ανέτως. 
Όγδοο σηµείο που επιτύχαµε, εγκρίναµε από τη Σύγκλητο αίτηµα, γιατί όλα αυτά πρέπει να 
περνάνε από τη Σύγκλητο ενώ τώρα δεν θα χρειάζεται, για το Υπουργείο να µας εγκρίνει 
την πρόσληψη ανθρώπων, ανθρώπων παλικαριών ή κοριτσιών από εδώ που θα µας βοηθάνε 
στη συντήρηση του κτιρίου εκεί και ελπίζω αυτό που έλεγε ο Νοµάρχης να συµβεί δεν 
βρήκαµε ευήκοον ους στο Υπουργείο, βρήκαµε µια στείρα άρνηση, ελπίζουµε µε τον 
σώγαµπρο το νέο Υπουργό που θα επανέλθουµε να το επιτύχουµε.  
Ένατο σηµείο που επιτύχαµε, οργανώσαµε αυτό το Συνέδριο και θάρθω τώρα στο πιο 
σηµαντικό. Σας ανακοινώνω ότι προ δύο ηµερών δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως η ίδρυση και λειτουργία εδώ Μεταπτυχιακού Προγράµµατος του 
Πολυτεχνείου δεύτερης ροής ενός ήδη λειτουργούντος Μεταπτυχιακού Προγράµµατος στην 
Αθήνα, η δεύτερη ροή που θα έχει σχέση µε τους Ορεινούς Όγκους, η οποία ροή θα γίνεται 
εδώ, τα µαθήµατα θα γίνονται εδώ. Ελπίζουµε το Φεβρουάριο να καταφέρουµε να έχουµε 
τους φοιτητές, να ‘ρθουν εδώ οι πρώτοι φοιτητές και να τους φιλοξενήσουµε εδώ. Είναι 
πολύ σηµαντικό αυτό, δεν ήταν απλό να επιτευχθεί, ούτε εντός του Πολυτεχνείου να 
καταφέρουµε να έχουµε το consensus για να το επιτύχουµε, αλλά ούτε και στο Υπουργείο. 
Με µεγάλες προσπάθειες και µε φροντίδες όλων και πιέσεις τα καταφέραµε.  
Ενδέκατο σηµείο που κάναµε και είναι πολύ σηµαντικό, καλέσαµε το τοπικό Πανεπιστήµιο, 
το σπουδαίο Πανεπιστήµιο των Ιωαννίνων να συµβάλει στη λειτουργία, στη διδασκαλία 
των µαθηµάτων σ’ αυτό το νέο µεταπτυχιακό και χαίροµαι που βρήκαµε εκεί τουλάχιστον 
ευήκοον ους. 
Αυτά ήταν που καταφέραµε ή δεν καταφέραµε να κάνουµε µέχρι σήµερα. Και γιατί έγιναν; 
Γιατί το Πολυτεχνείο, όπως έλεγα πριν, και ο οµιλών, όλο και πιο πολύ πίστεψε στο 
Μέτσοβο, όλο και πιο πολύ το αγάπησε και κυρίως διότι εκλογικευτήκαµε δεν κυνηγάµε 
χίµαιρες ή όνειρα που καµιά φορά δεν θα γινόντουσαν ποτέ. 
Αλλά δεν σταµατάµε εδώ. Έχουµε ένα όνειρο στο Πολυτεχνείο. Πώς θα είναι αυτό το 
κτίριο; Είναι η έδρα µας εδώ. Το φανταζόµαστε σ’ ένα χρόνο να είναι έδρα του 
Μεταπτυχιακού στα µαθήµατα, οι φοιτητές να µένουν στο κτίριο. Φανταζόµαστε συνέδρια 
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ή άλλα µεταπτυχιακά να έρχονται εδώ να κάνουν ορισµένα απ’ τα µαθήµατά τους. Το 
φανταζόµαστε σαν µια κυψέλη όπου έρευνα για τους ορεινούς όγκους θα γίνεται εδώ. 
Με σταδιακά και λογικά βήµατα ελπίζω να τα φτάσουµε όλα αυτά. Αυτά ήθελα να πω και 
πριν κλείσω, αν και δεν προβλέπεται, σας µίλησα πριν για το σηµαντικότατο Πανεπιστήµιο 
της Ελλάδος, των Ιωαννίνων και για τον εξαίρετο αδάµαντα Πρύτανη τον κ. Γεροθανάση 
που παρίσταται. Θα τον παρακαλούσα αν ήθελε να πει ένα χαιρετισµό, αν και πιθανόν να 
είναι απροετοίµαστος γι’ αυτό.  
Ευχαριστώ που µε ακούσατε. 
Και µε τα λόγια αυτά κηρύσσω την έναρξη των εργασιών του 5ου ∆ιεπιστηµονικού 
∆ιαπανεπιστηµιακού Συνεδρίου του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και του ΜΕ.Κ.∆.Ε. 
του Ε.Μ.Π. µε θέµα "Παιδεία, Έρευνα, Τεχνολογία. Από το Χθες στο Αύριο" και σας 
εύχοµαι καλή επιτυχία.  
 


